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Nye
mobil-

telefoner
fra Philips

Se side 2.

Dialog i Parken og i Marselis
300 hørte ledelsens bud på fremtiden

Mere end 250 medarbejdere overværede Henning Friis' gennemgang af gruppechefernes oplæg til
»En virksomhed - Philips - med fælles værdigrundlag og regelsæt«. Imens lå Willy Goldby på sygehuset
i Køge med brækket arm efter sit fold samme morgen på jogging-tur. Han var på banen igen, da næste
møde blev holdt i Arhus den 20. maj.

Mandag den 6. maj mød-
tes godt 250 medarbejdere
i åben dialog med ledelsen
i Parken, og to uger senere,
mandag den 20. maj, var sce-
nen henlagt til Hotel Marselis
i Århus, hvor godt 50 jyske
og fynske medarbejdere var
mødt frem.

Det blev to meget spæn-
dende aftener, hvor gruppe-
chefernes bud på fremtiden
blev lagt frem og diskuteret.
Samtidig gav ledelsen en kort
statusrapport om salget og
.orn den økonomiske..udvik-
ling.

Læs på side 6-7 om arran-
gementet, dialogen og det øv-
rige program - og se billed-
reportagen fra Parken. Bj

Philips på Rådhuspladsen
Philips har været synlig på

Rådhuspladsen mere end en
menneskealder. Først havde
vi det store og meget impone-
rende skilt midt på Richs-hu-
set, som nu tilhører Jyllands-
Posten. Senere flyttede vi til
det nyopførte Industriens
Hus med to lysskilte, men for
ti år siden ønskede vi at ud-
skille os fra de traditionelle
neonskilte. Richs-husets tårn
blev ledigt. Det animerede til
tredimensional tænkning. En
ide om at benytte en video-
skærm opbygget af punktlys
måtte opgives på grund af
Stadsarki tektens bestemmel-
ser.

Vi gav designerne til op-
gave at kommunikere, at Phi-

lips er først, størst og bedst,
og at vi er i besiddelse af stort
know-how inden for viden-
skab, teknologi og samfund.
Løsningen blev skiltet med
rektangel, cirkel og trekant til
at symbolisere den geometri-
ske videnskabs basiske figurer,
elektronerne i bevægelse sym-
boliserer elektrisk højtekno-
logi og løbelys samt laser-
effekt kommunikerer ung-
dom, diskotek, nytænkning
og højteknologi.

Her efter ti år trængte vi
atter til fornyelse, og den nye
enkle løsning er valgt ud fra
det ganske enkle, at vi ønsker
et større og bedre Philips-
logo. Det er nu på plads. Og
oven over alting vajer fortsat

Philips-flaget. Men Philips er
også markant til stede på den
nyrenoverede Rådhusplads,
hvor vi har leveret Helios-

parklygter af kobber i dobbelt
størrelse i forhold til de al-
mindelige standard Helios-
parklygter. Bj

Philips på Rådhuspladsen. både med de nye vejbelysningsarmaturer
og det nye Philips lysskilt på toppen af Richs-huset.

PHILIPS



Ny GSM-telefon fra Philips
rr '~
f,

Philips satser nu målrettet
på det store marked for rno-
biltelefoner. Der samarbejdes
på tværs af flere forskellige di-
visioner med rapportering til
den øverste ledelse indenfor
Philips, og der er tale om in-
vesteringer på mange hun-
drede millioner gylden. Yder-
ligere er der opbygget en de-
dikeret mobiltelefon-organi-
sation i Le Mans i Frankrig -
med både produktion og ud-
vikling - på foreløbig 1100
medarbejdere.

I Danmark varetages dette
område af Philips Consumer
Communications (PCC),
som hører under Consumer
Electronics.

Vi har spurgt salgschef Pe-
ter Heide, hvornår vi ser re-

sultaterne af disse investerin-
ger:

- Det første større resultat
er vores nye GSM-mobil-
telefon »FIZZ«. Vi introduce-
rede den ved en event i Eks-
perimentariet i april for 100
forhandlere og Philips-medar-
bejdere. Den første levering
til det danske marked fandt
sted i slutningen af maj, så
der begynder at ske noget nu.
I mine øjne er »FIZZ« dog
kun begyndelsen for Philips'
vej tilbage til at spille en væ-
sentlig rolle indenfor mobil-
kommunikationsområdet.

- Hvordan adskiller »FIZZ"
sigfra de øvrige mobiltelefoner
på det danske marked?

- »FIZZ« er den tyndeste
mobil telefon med kun 17

Den nye »FIZZ" GSM-telefon er markedets tyndeste, kun 17 mm.
Den maksimale taletid er næsten 5 timer, og stand-b y-tiden er 200
timer. Den er metet enkel at betjene med kun 6fonktionstaster,
fortæller salgschef Peter Heide, Philips Consumer Communications.

På Eksperimentariet holdt Philips Consumer Communications
i april en introduktion af den nye »FIZZ" GSM-mobiltelefon.
På billedet sesfra venstre salgschef Peter Heide, adm. direktør
Willy Goldby, divisionsdirektør faap Bochove og europæisk salgs-
direktør Stefan Majurin.

mm, den har en stand-by-tid
på op til 200 timer og den
har en meget let interaktiv
menu med kun 6 funktions-
taster, som virker sammen
med et stort 5-liniers display.
Derudover bliver telefonen
bakket op med et internatio-
nalt servicekoncept, »First
Choice«. Hvis en kunde ople-
ver et problem med sin tele-
fon, så har vi en hot-line i
hvert land, hvor vi kan hjælpe
kunden og ombytte telefonen
fra dag til dag, hvis der mod
forventning skulle være
kvalitetsproblemer.

- Hvorfor mener du, at vi
vil jJ succes med PCC satsnin-
gen?

- Vi har en erfaring i ver-
densklasse indenfor massepro-
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duktion af elektroniske pro-
dukter. Yderligere har vi en
teknologisk know-how i an-
dre divisioner, som vi nyder
godt af indenfor PCc. Styrin-
gen af batteriforbruget i vores
nye »FIZZ«-telefon er således
et koncept, som er hentet fra
Philips' elektriske barberma-
skiner. Det særlige display
kommer fra en Philips-fabrik
i Singapore, som es en af ver-
dens største producenter in-
denfor dette område. Der er
således tale om et Philips-pro-
dukt helt igennem. Telefonen
er endda udviklet på kun 10-
12 måneder, hvilket er meget
kort tid, især på baggrund af
at det er en nystartet organi-
sation.

fannik Bo Rasmussen

Tele på
»Netværk '96«
Bella Centers udstillingfra
den 21. - 23. maj havde samlet
alle betydende leverandører
herhjemme af tele- og data-
kommunikation. Philips Tele-
kommunikation havde specielt
sat fokus på multimedia. Tele-
chefen Finn H. Nielsen (yderst
til højre) fortæller, at mange af
de 8.000 udstillingsgæster gik
hen ad Philips' røde løber til
hovedattraktionen ATM
(asyncbrone transfer mode) -
et såkaldt multimedia switch,
som Philips Telekommunika-
tion venter sig meget af
Udstillingen var designet af
Philips' egen udstillingsdesigner
Ejvind Pedersen.



Nøglen til en Fremtid med Salg i
Philips Elapparat NS

holdt i foråret en række semi-
narer for isenkram- og hvide-
varebranchen med titlen Nøg-
len til en Fremtid med Salg i.
Elapparats direktør Liv-Elin
Mietle siger herom:

"Vores tilfredshedsanalyser
har vist, at forhandlerne har
efterlyst et tættere samarbejde
med deres leverandører. Se-
minarerne er vores udspil. Og
vi mener selv, at vi har skabt
et intensivt og hyggeligt for-
løb, der bygger på 'h ny vi-
den, 'h produktinformation

og -nok så vigtigt -'h hygge
og samvær. Både til gavn for
os og vores kunder.«

Seminarerne var specielt
rettet mod forrerningernes
beslutningstagere, og det gen-
nemgående nøgleord var 'dia-
log': både mellem Philips og
forhandlerne, og mellem for-
handlerne og forbrugerne.
Det hænger sammen med
den stigende interesse for kva-
litet, som stiller krav om en
individuel dialog med kun-
den, i modsætning til dis-
countbølgen hvor prisen er
altafgørende.

At deltagerne selv skulle lave middagsmaden, kom vist bag på de
fleste ... Det viste sig at gå over al forventning, da de skjulte talenter
blev lokketfrem.

Gerner Bauer fra kursus-
virksomheden TACK var
med til at formidle budska-
berne, og sagde bl.a. »Kun
ved at snakke med kunderne
finder man ud af deres bag-
grund, hvad de skal bruge nu
og her - og lige så vigtigt,
hvad de rar brug for i fremti-
den. Der, hvor mersalget
gemmer sig.« For eksempel
ved at ringe ugen efter at pro-
duktet er installeret for at
høre, om alt virker som det
skal.

Første dags aften fik delta-
gerne til deres overraskelse at

vide, at de selv skulle lave af-
tensmaden. To kokke delte
alle op i fem hold - Philips-
folk og forhandlere mellem
hinanden - som så gik i gang
med laksemousse, poussiner,
chokoladetærte og meget an-
det godt. Halvanden hektisk
time efter blev middagen ser-
veret med stor succes.

De fem seminarer blev alle
holdt på Hotel Koldingfjord,
hvor mere end 150 deltagere
fik nøglen til en fremtid med
salg i med hjem.

fannik Bo Rasmussen

Et af madholdene holder en lille pause mellem kødgryderne.
Forhandlere og Philips-medarbejdere var blandet på holdene,
hvad der var med til at rystefolk grundigt sammen.
Det er Elapparats direktør Liv-Elin Mietle i midten.

Nyt fra den
store

Philips-verden
PolyGram er nu verdens
største musikselskab med
17% af det totale marked.
Virksomhedens stærke posi-
tion i Asien har hjulpet med
til at give PolyGram føringen
foran Sony Music med
15,5% og Warner Music med
15%. Tallene er offentliggjort
fornylig af Music & Copy-
right, som er et nyhedsbrev
der udgives af Financial Ti-
mes.

Philips Imaging Techno-
logy har udviklet verdens
største integrerede kreds -
en billedsensor med ikke
mindre end 63 millioner
billedelementer (pixels). Sen-
soren måler 86 x 110 mm og
er beregnet til brug i forbin-
delse med f.eks. astronomi,
medicinsk billedbehandling
og professionel fotografering.

Philips Corporate Automa-
tion og Origin er sammen i
gang med et projekt, som skal
forebygge at vi rar computer-
problemer overalt i Philips
den l. januar år 2000.

Model
1900 ?

Model
2000 ?

Ikke på grund af virus, men
fordi mange computere og
programmer kun bruger de to
sidste cifre.i årstallet. Derfor
ville år 2000 mange steder
blive opfattet som år 1900,
med uoverskuelige konse-
kvenser til følge. Problemet er
selvfølgelig ikke specielt et
Philips-problem, men et som
bliver aktuelt for enhver virk-
somhed. Men det bliver der
altså nu taget professionelt
hånd om hos os.

Tom
Egelund
er 1. marts
tiltrådt som
direktør for
Philips
MedicoAlS,
der er en af
de største

udbydere afbl.a. røntgenappa-
ratur, terapiudstyr m. v. på det
danske marked.
Tom Egelund er 36år og kom-
mer fra Kommunedata I-S,
hvor han startede 1987 med en
fortid som læge blandt andet på
sygehuse i Fredericia og Hor-
sens. Hos Kommunedata blev
han senere marketingchef og
markedschef og udnævntes
1994 til vicedirektør. Aret efter
blev han udnævnt til direktør
med ansvar for salg.
I Philips Medico afløser han
Ole Ankær Christensen, som
er tiltrådt en direktørstilling
i Philips Medicai Systems'
koncerncenter i Best i Holland.
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Gunnar Bækgaard, tekniskfoldmægtig
i Philips TV Test Equipment, fejrede sit 25-års

jubilæum fredag den 29. marts 1996.
På billedet bliver Gunnar Bækgaard modtaget

afsine kolleger på vej til receptionen.

8x25 år

Preben Abrahamsen. repræsentant i Pope AIS,
fejrede onsdag den l. maj sit 25-års jubilæum.
På billedet sesjubilaren sammen med sin hustru,
datter og svigersøn.

Ole Plett, områdechef hos Philips TV Test
Equipment kunne den l. marts 1996 fejre sit

25 års jubilæum. Hans tidligere udstationering
i USA, hans nuværende jobfonktion som

områdecheffor bl.a. USA samt hans store
sejlerinteresse var ledetrådene, da Ole blev hyldet

på dagen. Her sesjubilaren siddende i en til
dagen fremstillet optimistjolle omgivet af fra

venstre frihedsgudinden v/Anette Sander
Christoffersen, David Schelin, Rikke Plett, Mette

Pleti, Morten Plett, Laila Plett, Steen Feldskov
og Maurits van Tol.
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John Baumgarten, time/eder i Philips Consu-
mer Electronics - Service, fejrede sit 25 års
jubilæum fredag den l. marts 1996 på Korn-
marksvej i Brøndby. Kolleger og mange eksterne
kunder samt familie var mødt op for at fejre
John Baumgarten i dagens anledning.
På billedet sesfra venstre bagest: Jaap Bochove,
Janne Baumgarten, jubilaren John Baumgarten
og Bent Pedersen. Forrest fra venstre sesJohns to
sønner: Alexander og Christoffer.



hos Phil •IpS

Anni T. Jensen, montrice i Philips Lys,
Armaturmonteringen. fejrede sit 25 års jubilæum

mandag den 1. april 1996 Jubilæet blev fejret
ved en reception på Kornmarksvej i Glostrup

af kollegaer ogfamilie.
På billedet sesfra venstrejubilarens søster Hanne

Beck-fergensen, værkfører Flemming Palne,
jubilaren Anni T Jensen og Annies søn Michael.

John Erik Becb, Philips Telekommunikation,
fejrede onsdag den 1. maj 1996 sit 25-års

jubilæum hos Philips. Finn H Nielsen over-
rækker her - under megen morskab - gaver fra

Philips og kolleger ved receptionen, som 6lev
holdt i Philips Inn. Om aftenen blev jubilæet

markeret ved en fest på Fyrskibet ved 71 Nyhavn
hotel, hvor kolleger fra Tele fejrede John Erik

Bech efter alle kunstens regler.

Rolf Sø birk, servicechef i Philips TV Test
Equipment AIS, fejrede sit 25-års jubilæum
onsdag den 1. maj ved en reception på Korn-
marksvej 21.
Udsmykningen af lokalet viste klartjubilarens
store interesse for hus og have.
På billedet sesjubilaren med hustruen
Bente Søbirk og datteren Bettina Søbirk -
flankeret afsalgschefSteen Feldskov
og direktør Maurits van Tol.

John E. Jensen i Økonomiafdelingen fejrede
fredag den 31. maj sit 25 års jubilæum ved en
reception på Prags Boulevard. På billedet ses
den glade jubilar ogfru Kirsten, som foran
majstangen hjælper gemalen med at få anbragt
en af gaverne - et stort slips.
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En spændende aften med ledelsen

Henning Friis og Ole Herstad byder velkommen
til dialogen i Parken.

Mandag den 6. maj mød-
tes godt 250 københavnske
medarbejdere til åben dialog
med ledelsen i Parken i Kø-
benhavn. Det var gruppechef-
kredsen, der indbød til sam-
menkomsten, som omfattede
en statusrapport om salget
herhjemme og om den øko-
nomiske udvikling, samt en
præsentation af
konklusionerne fra den
ledelseskonference, der var af-
viklet et par uger før.

Willy Goldby skulle have
været hovedaktør, men man-
dag morgen på en joggingtur
- for at være i fin stil til om
aftenen - faldt han og beska-
digede venstre arm, så han
endte på hospitalet. I stedet
trådte Henning Friis til, og
Ole Herstad stod for den ef-
terfølgende dialog-tid, som
blev gennemført ved afslut-
ningen af middagen.

Mandag den 20. maj var
Willy Goldby i form igen, da
de jyske/fynske medarbejdere
mødtes på Hotel Marselis i
Århus. Godt 50 var mødt
frem.

Fra minus til plus
Første del af sammenkom-

sten var en statusberetning.
Den indeholdt den positive
oplysning om udviklingen i
økonomien, at Philips Dan-
mark NS fra tab på cirka 100
mio kr. pr. år i 1991 og 1992
havde vendt situationen i de
følgende år til positive resul-
tater. Her i 1996 forventer vi
et overskud på 43 mio kr.

Rollen for det nordiske
samarbejde (Nordic Council)
blev også belyst. Nordie
Council tager sig af koordine-
ring af ledelses- og organisati-
onsudvikling samt finans og
administration. Den natio-

nale ledelse (Goldby, Friis og
Herstad) varetager blandt an-
det de eksterne opgaver med
at repræsentere koncernen,
pleje corporate image, styre
projekter hvor flere divisioner
arbejder sammen, overvåge
nye forretningsmuligheder
samt give information til me-
dierne. På den interne front
gælder ansvaret blandt meget
andet økonomi- og personale-
funktion, ledelsesudvikling,
arbejdsmarkedsforhold, ejen-
domme, koordinering af
kunde- og klimaanalyser samt
kvalitet.

Nyt domicil i foråret 98
Der blev lyttet medlevende

og interesseret til indlægget,
selvom varmen i Parkens
konferencelokale var lidt ge-
nerende. Da planerne om et
nyt domicil senest foråret
1998 kom frem, var menin-
gerne også hørbare: Ledelsen
kan ikke være i tvivl om, at
Ballerup er en dårlig løsning.
Et projekt på 9.000 kvadrat-
meter i Sydhavnen ved vand-
fronten fik en blidere med-
fart, ligesom tanken om en
bygning på Strandlodsvej lA
også vakte interesse. Hvis sal-
get af Prags Boulevard 80
ikke går som forventet, kan
der blive tale om renovering
og delvis udlejning. Til støtte
for gennemførelse af dette
projekt er indgået en samar-
bejdsaftale med Rasmussen &
Schiøtz, Cowi og PLH-Arki-
tekter.

Mere end 250 medarbejdere overværede Henning Friis' gennemgang af»rigets stilling«
og af grupppecheftrnes oplæg til »en virksomhed - Philips - med fælles værdigrundlag og regelsæt«.
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Fælles værdigrundlag og
regelsæt

Nogle medarbejdere har
måske fortrængt »The Philips
Way«, som blev præsenteret
for et års tid siden. På skær-
men i Parken og Marselis blev
vores værdier genopfrisket:

• Forkæl kunderne
• Medarbejderne er

vores vigtigste aktiv
• Læg kvalitet i alt,

hvad du laver
• Få det størst mulige

økonomiske udbytte
• Tilskynd til initiativ

på alle niveauer

Vores værdier var naturligt
også taget frem på ledelses-
konferencen i slutningen af
april. Willy Goldby og Hen-
ning Friis betonede indholdet
heraf meget stærkt, og det
kan ses af overskriften på den
aktivitet, gruppecheferne i
fællesskab lagde op til:

En virksomhed - Philips -
med fælles værdigrundlag
og regelsæt.

Gruppecheferne har be-
sluttet at Vi vil

• etablere fælles målsætning
for Philips Danmark NS
(vises i Hall' en medio 96)

• sælge vore bygninger på
Amager snarest muligt

• etablere dialogmøder med
alle medarbejdere to gange
årligt, næste gang i oktober

• flytte Philips Danmark NS
til nyt domicil primo 1998

• øge uddannelsesaktiviteten
til min. 5 dage pr. år fra
1997

• udarbejde nyt introduktion-
sprogram for alle nyansatte i
2. halvår 96

• etablere besøgsprogram til
koncerncentret

• etablere flere tvær-
organisatoriske ERFA-
gruppe medio 96

• sætte fokus på værdinormer
(workshops/kurser 96)

• øge jobrotation i Danmark
og i Norden 97

• indføre pligt til at tage
uhensigtsmæssigheder op til
drøftelse/ atklaring



Dialog
Gruppechefernes Vi vil

blev ivrigt diskuteret ved slut-
ningen af den efterfølgende
middag. Både i Parken og på
Marselis var der en kritisk,
men meget positiv tilslutning
til det handlingsprogram, der
var lagt frem. Mange medar-
bejdere kommenterede op-
lægget. Flere fulgte også op-
fordringen til at tage andre
emner op.

Personalepriser
Det gav for eksempel Ken-

neth Ernst fra Navigation an-
ledning til at spørge om pri-
serne i personalebutikken.
Det samme spørgsmål kom
frem ved mødet i Århus.
Henning Friis havde kontant
svar: Butikken er konkurren-
cedygtig, og der er både
ekstratilbud og sæsonvise eks-
traordinære kreditordninger .
Han gav på stedet tilsagn om,
at personalebutikken giver 10
procent ekstra rabat ved frem-
visning af dokumenteret la-
vere pris på samme vare/type
nr. Og til spørgsmålet fra År-
hus om problemer med at
komme igennem på telefonen
til butikken var svaret lige så
kontant: Lykkes det ikke an-
den gang - så fax til mig på
32960710.

Munter og hyggelig
afslutning
Efter middagen var der festlig
og hyggelig afslutning på dia-
log-aftenen, i Parken supple-
ret med muligheden for at
bowle og spille ved pool-
bordene. Bj

Ellen Mathiesen,
Økonomiafdelingen: Jeg er
forbavset over, at vi fortsat
kører så mange forskellige edb-
systemer.

Finn H Nielsen,
Telekommunikation: Den
skarpe produktdivisions-
opdeling, vi oplever nu,
fortsætter næppe i .femtiden -
og den ændring bliver også
nødvendig af hensyn til en
succesrig kundekontakt.. .

En overraskelse: På vej til bowling efter middagen fik alle udleveret
en flot træningsdrags med »Let's make things better« på ryggen.
Anny Juul.fa trykkeriet var med til at udlevere.

Lisbeth Molberg, PTV:
Skal vi flytte .fa Brøndby,
når der bygges nyt domicil?
Svaret var kort: Nej!

Claus Wittrock, P TV: Jeg
støtter Finn Hendils ide om at
gå i gang med interne ERFA-
grupper med det samme. - Og
så synes jeg i øvrigt, at vi skal
udbringe et leve for Philips
(Det rungede i Parken 's hal)!

Karin Nielsen, CE, sangfor
i en »Ama 'r-skål« som sit svar
på, at vi skal blive på Amager.

Den populære postafdelings-
trio fik en hånd for deres dag-
lige indsats for os allesammen:
Desiree Dinesen. Karin Peder-
sen ogJens Michaelsen

I I\. I

Mogens Been: Vi vil også om
fem år være nr. l som lysudbyt-
te på det danske marked.
Vækstområdet bliver elektro-
nisk styring af lys. Leverancer
til dagligvarehandelen er under
stærkt pres.

Marianne Winther, Elapparat, forsøger sig på en af de ti bowling-
baner.
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PTV holder salgskonference
i Disneyland Paris

Philips TV Test Equipment holdt sin årlige salgskonference i Paris denne gang. Det foregik i dagene 14. -16 februar og blev holdt,
i Disneyland Paris, hvor repræsentanter for mere end 25 lande deltog i konferencen.
Her er hele gruppen fotograferet på den imponerende trappe i Hotel Disneyland umiddelbart for den traditionelle gallamiddag.
Under middagen blev priserne for årets bedste præstationer uddelt, og i år gik prisen som bedste sælgerfor flrste gang til Danmark:
det blev Anette Sander Christoffersen, som løb med forsteprisen. Hun står yderst til højre på billedet.
Nr. 2 og 3 blev henholdsvis Antonio Francisco.fra T&M Instruments i Brasilien, og Galal Aziz Youssef.fra Philips i Ægypten.

smeruDet.. skrev vi f017-

.. 5 sroern
Interessen for PHILIPS

Maaleinstrumenter er større
end nogensinde. Det er derfor
glædeligt, at der nu er Udsigt
til, at vi atter skal blive leve-
ringsdygtige i større Omfang
end i Krigens sidste aar. I
Krigsaarene har Laboratori-
erne i Holland ikke sovet
Tornerosesøvn. Ganske vist
forbød Tyskerne paa et vist
Tidspunkt alt Laboratoriear-
bejde, men det betød blot, at
Udviklingsarbejdet kom til at
foregaa i det Stille.

For enhver større erhvervs-
virksomhed er det af afgø-
rende betydning for en for-
svarlig økonomisk planlæg-
ning at have et nøjagtigt, let
tilgængeligt talmateriale. Det
er derfor, så mange større fir-
maer i de senere år er gået
over til hulkort-systemet i det
daglige regnskabsarbejde.
Fuldmægtig J. Cortsen afslø-
rer her hulkortets mysterier
for bladets læsere: - Selve
princippet i systemet går ud
på, at man ved hjælp afhul-
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skrift er i stand til at overføre
tekst og tal til standardkort.
Ved at passere igennem for-
skellige maskiner kan disse
standardkort afgive oplysnin-
ger til videre maskinel be-
handling.-

5 smem
19}1 bliver et stort jubilæ-

umsår for Philips. I Danmark
kan 31 medarbejdere fejre de-
res 25 års jubilæum og een sit
40 års jubilæum. I Holland
kan mere en 2.000 Philips-
medarbejdere fejre 25-års da-
gen. Det er rekord. Det store
tal skyldes den kraftige vækst
hos Philips umiddelbart efter
den anden verdenskrig.

I Odense bor 23 medar-
bejdere fordelt på Pope, Phi-
lips Service, Medico-Syste-
mer, Teknisk Service og Phi-
lips Lampe. Sidstnævnte har
fået nye lokaler og medarbej-
derne fortæller om baggrun-
den: »Vi fik de nye lokaler,
fordi vi arealmæssigt skulle
indskrænke, efter at vort lager
er flyttet til PCL. De nye lo-
kaler er vi glade for. De er
blevet flot indrettet. Loka-
lerne er selvfølgelig først og
fremmest medarbejdernes ar-
bejdsplads, men samtidig er
de i deres indretning en de-
monstration af Philips pro-
dukter. Der er forskellige lys-
armaturer i hvert lokale. Bl.a.
i frokoststuen er der lavet
Rockfon Futura loftsystem«.



Internationalttræfpunkt
Den gamle speditions- og

servicebygning bliver som-
mersamlingssted for rygsæk-
folket

Strandlodsvej lA har en
spændende historie. Gamle
Philips-medarbejdere kan hu-
ske den hyggelige gule bonde-
gård, som Philips sikrede sig
med udvidelser for øje. Den
blev benyttet som reservelager
og hundehus for direktionens
sekretærer. Siden opførtes
Philips' egen jernbanestation
og speditionscenter med til-
slutning til Amagerbanen, og
til sidst rummede huset de
»professionelle« serviceafde-
linger. N u ventes der på be-
slutningen om enten at bygge
nyt domicil eller at sælge.

Hostel Ama'r
I denne sommer bliver der

igen liv på området. Som led i
Kulturbyårets mange aktivite-

ter venter man, at Amager-
banen kommer til at køre.
Med tiden »Amagerbanen -
en anderledes rejse«, kædes de
gamle stationer på Islands
Brygge, Amagerbro, Øre-
sundsvej, Hedegårdsvej og
Kastrup stationer sammen til
et spændende underhold-
ningsprojekt.

Det er her, Strandlodsvej
lA kommer ind i billedet.
Den navngives Kløvermarken
station. Det bliver et interna-
tionalt træfpunkt, hvor ryg-
sækfolket kan mødes og ud-
veksle ideer. En del af byg-
ningen er indrettet til Hostel
Ama'r med store sovesale og
nye bruserum og toiletter.
Der kan overnattes til billige
penge, 35 - 55 kroner pr.
døgn.

I tilknytning til hoscellet
findes en restaurant og bar,

hvor der er mulighed for at
købe mad og drikkevarer, og
den gamle Philips lagerhal
bliver tillige spillested ved en
række arrangementer. Til de
tre første lørdage har Metal-
lica Jam, Napoleon Solo (så-.
kaldt ska-musik) og Image of
Mrica ventes mange menne-
sker. På det udendørs område
er opført en stor teltbygning
med plads til 400 tilskuere,
hvor »Teatret Zeppelin« i juli
måned opfører »Bouffonernes
Paris«.

På togrampen og på græs-
arealet ud mod Strandlodsvej
indrettes udendørs cafeteria,
så vi vil sikkert gennem heg-
net kunne iagttage nyt og
spændende liv på den gamle
bondegårds arealer, hvor
direktionshundenes gøen vil
være afløst af babylonisk
sprogforvirring og hygge.

Øens kulturelle rygrad
Det er meget initiativrige

yngre mennesker, der står for
projektet. Først har de overtalt
Henning Friis og Preben
Svensson til at udlåne områ-
det og bygningen. Dernæst
har de stået for indretning af
bygning og tilrettelæggelse af
projektet. - Jeg forventer, at
Amagerbanen bliver øens kul-
turelle rygrad frem til 15. sep-
tember, fortæller Michael Al-
lan, som sammen med Pelle
Bournonville og Michael
Colville Andersen står for
hostellet. - I vil komme til at
opleve alle former for musik,
teater og dans, ligesom de vi-
suelle oplevelser vil blive
mange. Langs banen og på
stationerne vil man kunne se
billeder, skulpturer, events og
meget andet, som hovedsage-
ligt er udført af låkale kunst-
nere og kulturaktivister. Bj

Michael Allan fra Kulturbyårets projekt »Amagerbanen - en anderledes rejse« i restauranten på »Kleuermarken Station«, som sommeren
igennem vil ja stort internationalt rykind af rygsækfolket.

EFTERLYSNING Au-pair pige søges til dansklnorskfamilie i Waterloo, Bruxelles:
Ung ikke-ryger pige med lyst til at passe to små børn på år og 3 år for min datter
og svigersøn. - Ring til Ellen Mathiesen på lokal 2406 for nærmere oplysninger.
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Nyt fra tennisafdelingen .Så er foråret kommet og
tennisbanerne kalder endnu
engang, derfor er
tennisafddingen også ved at
komme igang med sine
akuviteter.

Vi har igen i år tilmeldt et
hold i KFIU's holdturnering,
og håber på at la en god sæ-
son, da holdet i år er blevet
forstærket med Thomas Sø-
rensen fra Medico.

Hvis nogen medarbejdere
skulle have lyst til at se hol-
det, spilles holdkampene på
KFIU's anlæg på Knuthen-
borgvej 24 i Valby på føl-
gende datoer:
Mandag d. l. juli
kl. 19.30: CODAN - Philips.
Torsdag d. 11. juli
kl. 18.00: PBS - Philips.
Torsdag d. 1. august
kl. 19.30: SAS - Philips.
Fredag d. 23. august
kl. 18.00: E&Y - Philips.
Onsdag d. 11. september
kl. 16.30: Unibank - Philips.

Desuden træner vi hver mandag og onsdag fra kl. 17.00 til
19.00 i Sundby Tennisklub, hvilket også gerne skulle forbedre
os.

Hvis du har lyst til at spille tennis, eller hvis du blot vil høre
nærmere om tennisafdelingen, kan du henvende dig hos Erik
Wibrand, lokal 2373. Tennisafdelingen.

Philips/Nokia Open '96.
Lørdag d. ll. maj afholdt Philips badmintonklub, i samar-

bejde med Nokia Philips/Nokia Open '96.
Der var mange spændende kampe, og fordi vi i år havde

mange »nye« deltagere med (både fra Philips og Nokia) var det
ikke »Tordenskjolds soldater«, som vandt rækkerne.

Vinderne af de forskellige rækker blev som fø l ger:
Herresingle A-række: Carsten Seitzberg
Herredouble A-række: Anders Mørk/Steen Sørensen
Damesingle B-række: Elin Jacobsen
Damedouble B-række: Lene Bache/Lotte Woltemath
Mixdouble B-række: Lotte Woltemath/Anders Lindqvist
Herresingle B-række: Steen Madsen
Herredouble B-række: Michael Lynfort/Steen Madsen
Damedouble C-række: Hanne Knudsen/Ulla Laursen
Mixdouble C-række: Anne-Mette Andersenl

Michael Frandsen
Herresingle C-række: Danny Pedersen
Herredouble C-række: Per Bunch/Danny Pedersen

Vi sluttede arrangementet af med en middag, hvor vi nød
Bulders dejlige mad, og det var en rigtig hyggelig aften for de

tilbageværende.
Desværre havde vi nogle uheld undervejs i kampene. Først

måtte Peter Janum trække sig fra sin første kamp i herresingle,
fordi han fik en fibersprængning. Peter humper stadig rundt,
men det går da heldigvis fremad.
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Værre gik det desværre for Helle Jacobsen fra Nokia. Hun
faldt pludselig om i en damedoublekamp og havde meget ondt
i knæet. Helle måtte transporteres på skadestuen, og senere på
aftenen fik vi at vide fra Helles makker T ove Larsen, at Helle lå
derhjemme med benet i gips fra låret og ned til anklen. Så det
var meget uheldigt.

Vi håber, at begge kommer op på fuld styrke igen. Den ene
nok lidt før den anden. Ulla Laursen

Formand

Situationsrapport fra Philips Sportfiskerklub
Ligesom andre sportsgrene,
men under mindre bevågen-
hed, har der været Kreds-
mesterskaber i Havfiskeri den
28. april 1996. Det skyldes
nok den noget publikums-
fjentlige sportsgren, som den
er. Tilskuer på ståpladser skal
nemlig kunne svømme særde-
les godt, og holde ud at være
i vandet i 8-9 timer - og så er
der ikke engang pø Isevogne
eller andre faciliteter i nærhe-
den - toiletforholdene er dog
rimelige.

Philips Sportfiskerklub deltog med l hold ud af i alt 24 til-
meldte.

Vejret var pragtfuldt til en skovtur, men det er ikke så godt
for fiskeriet, for så er der ingen fisk af dem, vi ville have. Vi
kunne fange sild, dem med finner, men de tæller ikke i konkur-
rencen. Det gælder forøvrigt både den ene og den anderi slags
sild. Der var mange hornfisk, men de vejer ikke så meget. På
trods af det omfangsrige udstyr, kvalificerede vi os ikke til Dan-
marksmesterskabet som hold, vi blev nr. 15 - og kun de første
9 hold kom med. Nu er det sådan, at alt foregår i fuld offentlig-
hed, så det er umuligt at hænge en pose sten og pirke op sam-
men med fisken under indvejningen, og det er heller ikke nok
at vise med armene, hvor store fisk man har.

Vi var dog ikke så dårlige - individuelt tog vi både en 5. og
en 10. præmie, hvilket udløste et fint fiskehjul til hver. Man
skal lige huske på, at der var 96 ulmeldte i alt.

I øjeblikket planlægger vi en fisketur til Norge ved skærgår-
den på Norges sydspids. Der er mange slags fisk, da fiskevandet
er mellem 4 og 120 meter dybt. Det giver gode skrænter, og det
er sådanne steder fisken holder til. Der er endvidere gode mu-
ligheder for elvfiskeri efter laks.

Hvis du vil høre mere, evt. deltage, så kontakt klubben, så
du kan blive meldt ind, hvilket er en forudsætning for at kunne
deltage. Vi holder ca. et klubarrangement møde/tur hver må-
ned. Vi har en motorbåd liggende i Kastrup Havn samt anhæn-
ger til samme. Knæk og bræk

, jørgen jerløv

Philips Bridge Klub afsluttede sæsonen i april
med Majken og Kurt Olsen som vinder af
parturneringen og Inga Sue og Jørgen Dahm
på andenpladsen, tredjepladsen gik til Jytte
Uhrenfeldt og Poul Jarlskov.

Holdturneringen blev vundet af Jytte
Uhrenfeldt og Poul JarlskoviSolveig Esbensen

og Grethe Mouritzen. Andenpladsen tilfaldt Inge og Vagn
Nyberg/Inga Sue og Jørgen Dahm. jørgen Dahm



Forårsfest i PAP
Fredag den 10. maj af-

holdt personaleforeningen
PAP sit forårsfest, som i år
stod i Hawaii's tegn. 64 med-
lemmer deltog i festen, som
startede med en »alvorlig« for-
skrækkelse: Der var ingen
kulsyrepatron til fadølsanlæg-
get! Ved hjælp af en taxa blev
dette problem klaret, og re-
sten af aftenen var sternnin-

gen helt i top. De farvestrå-
lende Hawaii-skjorter og
ditto drinks lyste op, og selv
om Mik's orkester, Staka-Z,
ikke ligefrem spillede Hawaii-
musik, blev dansegulvet flit-
tigt benyttet. Alt i alt en dej-
lig fest, som bestyrelsen gerne
vil sige medlemmerne tak for.

Søren Bacher

Personaleforeningen
PAP's 50-års jubilæum
står for døren!

Lørdag den 14. september 1996 slår personaleforeningen
PAP dørene op for en gigantisk fest i anledning af 50-års jubi-
læet. Det er tilladt at tage den bedre/værre halvdel med, så de
også kan opleve, hvad det vil sige at være til fest hos PAP. Hvis
der er nogen, der har gode forslag til underholdning på denne
dag, bedes man henvende sig til Karin Nielsen på lokal 2462.

Søren Bacber

Mange tak!
Hjertelig tak for de mange

hilsener og gaver, som jeg fik
ved mit 25 års jubilæum den
l. marts. Det blev en ufor-
glemmelig dag for både mig
og min familie.

Med venlig hilsen
John Baumgarten

I anledning af mit 25 års
jubilæum ønsker jeg varmt at
takke alle for en festlig dag.
Tak for gaver, fremmøde,
sange og taler samt for det
store arbejde, I har lagt i for-
beredelsen. En speciel tak til
Philips' ledelse for hele arran-
gementet.

Ole Plett

Hjertelig tak for opmærk-
somheden ved mit jubilæum,
det glædede mig meget. Ikke
at forglemme den enestående
optræden af »Telesisters«,
Tak.

John Erik Bech

T ak til alle, der var med til
at gøre min jubilæumsdag til
en LYS dag. Tak til koncer-
nen og medarbejdere for de
flotte gaver. Tak til kolleger,
familie og venner, der mødte
op, og tak til de kunder, der
deltog. Den dag vil jeg huske
med glæde.

Med venlig hilsen
Preben Abrahamsen

Den varmeste tak til alle,
som var med til at gøre min
25-års jubilæumsdag til en
uforglemmelig dag. Tak for
de festlige indslag, taler og de
dejlige gaver. En dag som jeg
altid vil mindes med stor
glæde.

Gunnar Bækgaard, PTV

Hjertelig tak til alle, som
var med til at gøre min afgang
fra Philips Lys NS den 31.-5.
1996 til en minderig dag. Tu-
sind tak for alle gaverne, som
nok skal blive benyttet flittigt.

Willy Verner Elkjær

Hvor går ferien hen?
Vi har spurgt nogle Philips-kolleger, hvad de skal lave i deres
sommerferie, og svarene var lige så forskellige som vi mennesker
nu engang er det. Vi ønsker alle i Philips en rigtig god sommer!

Eli Nielsen, Consumer
Electronics: Jeg skal sandelig
ud at rejse. - Vi skal til Fran-
krig med campingvogn i juli,
hvor vi skal være 14 dage ved
Port Grimaud, som ligger lige
ved St. Tropez. Så det glæder
vi os meget til!

Michael Østermand,
Semiconductors:
Jeg tager som jeg plejer min
ferie i lidt spredt fægtning,
med et par perioder i efteråret
og om vinteren.
Det vi så tager af ferie til som-
mer bruger vi i sommerhuset
i Rørvig.

Helle Schrader, Medico:
Vi vil helst tage det fra dag til
dag - improvisere, og se hvad
vi rar lyst til herhjemme. Så
selvom jeg ved hvornår jeg
holder fri, har vi ikke planlagt
noget endnu. Men i hvert
fald kører vi nok op til klit-
terne i Hornbæk en gang i
mellem -og så skal vi indkøre
vores lille søn i dagplejen.

Lena Jørgensen,
Elektronik Systemer:

Vi skal til Florida med fly,
og så lejer vi en bil og kører
rundt derovre - jeg har været
der før, så jeg ved lige hvor vi
skal hen! Vi tager nok en uge
i Orlando og en uge i Miami.

Kim Madsen, Telekommu-
nikation: Hvad jeg skal lave?
Jeg skal ikke noget særligt, jeg
skal være hjemme. Hvis om-
prioriteringen går igennem,
skal vi ordne vinduer, men
ellers står den på have og den
slags. Så det er vel ikke noget
at skrive om ...

Maryanne J ensen, Lys:
Jeg holder tre uger i juli, hvor
vi først skal 4 dage til Lange-
landsfestival. Der optræder en
masse musiknavne som f.eks.
Gnags, TY2 og Kim Larsen.
Derefter kører vi rundt og
camperer i Jylland, og så skal
jeg ugen efter til fætter/kusine
fest, hvor vi bliver omkring
40 i alt.
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Nye ansigter i Philips
Vi siger velkommen til disse 17 nye medarbejdere, som er tiltrådt i perioden 11. februar til 31. maj 1996:

Lars Peter'
Petersen
er 19. februar
startet som
produktions-
ingeniør i Philips
Navigation NS.

Hanne Warmdal
er 19. februar star-
tet som nordisk-
debitorkoordinator
i Lighting
Back Office.

Jane Nielsen
er l. marts startet
som regnskab s-
medarbejder
iLighting
Back Office.

Henrik Holst
er ll. marts startet
som programmør!
systemkonstruktør
i Origin.

Thomas Blem
er 25. marts
startet som
systemkonsulent
i Origin.

Jeannette Hansen
er l. april
startet som
systemkonsulent
i Origin.

Anders Hoffmann
Kyed er l. april
startet som
salgskoordinator i
Philips Medico A/S,
Århus.

Dan Holmstrøm
er 15. april startet
som servicetekniker
i Philips Telekom-
munikation.

Karin Kaderkova
er 22. april startet
som system-
konsulent
i Origin.

Bo Christensen
er l. maj startet
som servicetekniker
i Philips Telekom-
munikation.

Trude Holmsen
er l. maj startet
som planner
iLighting
Back Office.

Lars Lindeholm
er l. maj startet
som repræsentant
i Philips Lys NS.

---------------------------------

Merete Lænsø
er l. maj startet
som sælger i Philips
MedicoA/S.

Joachim Mortensen
er l. maj startet
som udviklings-
mgemør
i Philips Lys A/S.

Jørgen Tang
er l. maj startet
som controlIer
i Philips Lys A/S.

Peter Tvermoes
er l. maj startet
som salgsassistent
i Philips Consumer
Electronics

Anja Zernichov
er l. maj startet
som sekretær
i Philips Consumer
Electronics.

1

God
sommer
til alle!


